NOODBEVEL BOERENPROTESTEN juli 2022

DE BURGEMEESTER VAN OVERBETUWE
Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet, de artikelen 5, 6, en 7 van de Wet openbare
manifestaties en artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Overbetuwe,
gehoord de lokale driehoek van Overbetuwe op 4 juli 2022, als bedoeld in artikel 13 van de
Politiewet 2012,
overwegende dat:




















het besluit van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij de
boeren leidt tot maatschappelijke onrust;
deze maatschappelijke onrust in de afgelopen weken op meerdere plaatsen in het land
geëscaleerd is, waarbij geweld werd gepleegd jegens de politie en andere hulpdiensten
en waarbij vernielingen werden aangericht;
dit heeft geleid tot ernstige openbare ordeverstoringen;
bij deze eerdere ernstige openbare ordeverstoringen door groeperingen en personen
gebruik is gemaakt van (landbouw) werktuigen, hamers en kettingen, waarmee richting
de politie en politievoertuigen is uitgehaald;
in het regionaal overleg is afgesproken dat demonstreren mag, maar blokkeren niet.
als overheid de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners en
bedrijven van de gemeente, personen die binnen de gemeente verblijven en hun
eigendommen;
op maandag 4 juli 2022 op bedrijventerrein Park 15 te Oosterhout de toegangen van de
distributiecentra Lidl Rietgraaf 1 te Oosterhout, Albert Heijn eCommerce HomeShop
Center (HSC) Linie 11 te Oosterhout, LSPB Nabuurs Oosterhout Rietgraafsingel 2 te
Oosterhout en AG Logistics Services Oosterhout Rietgraaf 2-4 te Oosterhout
geblokkeerd worden;
daardoor de openbare orde ernstig verstoord dreigt te worden;
hierbij onder ‘ernstige verstoring’ in dit verband verstaan wordt: vrees dat personen in
conflict raken met de politie of op een ander manier de openbare orde verstoren
waardoor het organisaties zoals de politie, maar ook particuliere organisaties het
onmogelijk gemaakt wordt om hun werkzaamheden te verrichten;
geen opvolging wordt gegeven aan deze aanwijzingen noch aan herhaaldelijke
waarschuwingen van de politie om feitelijk een einde te maken aan deze situatie;
gelet hierop sprake is van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare
orde of in ieder geval de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
de burgemeester exclusief bevoegd (en verplicht) is tot het handhaven van de openbare
orde en daartoe beschikt over een grote mate van beoordelingsvrijheid;
beschikbare reguliere juridische instrumenten, bijvoorbeeld op basis van de APV of de
Gemeentewet, niet (voldoende) toereikend zijn om een adequaat veiligheidsniveau op dit
moment te garanderen en bedoelde (ernstige vrees voor) wanordelijkheden en
verstoringen van de openbare orde te voorkomen;
zich gelet op de aard en de ernst van de hiermee verbonden risico’s een omstandigheid
voordoet als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet;
het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming
van de veiligheid van personen dit noodbevel af te geven;
de belangen van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden
en van strafbare feiten én de bescherming van de gezondheid in dit specifieke geval
zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers;



toezichthouders van de gemeente en/of politie belast zijn met de handhaving van dit
noodbevel en voor de feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven.

BEVEELT
Eenieder die zich door gedragingen, uitlatingen, kleding, uitrusting, voertuig(en) of
meegevoerde voorwerpen of stoffen redelijkerwijs manifesteert als een deelnemer aan de
blokkades, wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde op Park 15 te
Oosterhout, zoals is aangegeven op de bij dit bevel gevoegde en gewaarmerkte kaart,
1.
zich uit dit gebied te verwijderen en verwijderd te houden gedurende de periode dat
dit noodbevel van kracht is;
2.
door hen gebruikte voertuigen en andere zaken die als barricade (kunnen) worden
gebruikt te verwijderen en verwijderd te houden gedurende de periode dat dit
noodbevel van kracht is;
3.
alle aanwijzingen gegeven door de politie ter uitvoering van dit noodbevel, in het
belang van de openbare orde, gezondheid of veiligheid van personen en goederen of
ter beperking van gevaar, direct of stipt op te volgen;
4.
identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of
andere gezicht bedekkende kleding of middelen.

Dit noodbevel treedt in werking op 4 juli 2022 20:30 uur en vervalt op uiterlijk 6 juli 2022
08:00 uur.
Elst, 4 juli 2022

De burgemeester van de gemeente Overbetuwe,

R.P Hoytink-Roubos

